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1 Εισαγωγή

Στην διάλεξη αρχικά έγινε μια επανάληψη, από τις προηγούμενες διαλέξεις, στον γραμμικό προγραμματισμό που

είναι απαραίτητος για την εύρεση της πρώτης έδρας από τον αλγόριθμο περιτύλιξης (Gift Wrapping) σε γενική
διάσταση. Στην συνέχεια αναλύθηκε ο αλγόριθμος περιτύλιξης ως συνέχεια της προηγούμενης διάλεξης.

2 Γραμμικός Προγραμματισμός

Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι πρόβλημα βελτιστοποίησης και όλα είναι γραμμικά ως προς τους αγνώστους. Το

πρόβλημα αυτό μπορεί να οριστεί ως πρόβλημα γεωμετρίας σε χώρο d διάστασεων με d αγνώστους και κάποιους
n περιορισμούς όπου αυτοί πρέπει να ικανοποιούνται. Η ύπαρξη d αγνώστων σημαίνει ότι είμαστε σε χώρο d
διάστασεων και μια λύση του γραμμικού προγράμματος αποτελεί ένα διάνυσμα σε d διαστάσεις. Οι περιορισμοί είναι
της μορφής [1]:

x1ai,1 + · · ·+ xdai,d ⊗i bi, ⊗i ∈ {<,≤,=,≥, >}, i = 1, . . . , n. (1)

όπου x1, . . . xd άγνωστες ποσότητες το πλήθος των οποίων ορίζει τη διάσταση του γεωμετρικού χώρου.

Επίσης δίνεται μια γραμμική συνάρτηση βελτιστοποίησης η οποία καλείται αντικειμενική συνάρτηση [1]:

f(x1, . . . , xd) = x1c1 + · · ·+ xdcd. (2)

Ζητείται το σημείο x ∈ Rd
που ικανοποιεί τους n περιορισμούς και βελτιστοποιεί την τιμή της αντικειμενικής

συνάρτησης. Καλούμε εφικτή περιοχή το υποσύνολο του Rd
που περιέχει τα σημεία που ικανοποιούν όλους τους

περιορισμούς. Εφόσον οι περιορισμοί είναι γραμμικοί, η εφικτή περιοχή είναι η τομή κλειστών ημιχώρων, ανοιχτών

ημιχώρων και υπερεπιπέδων και συνήθως πρόκειται για ένα πολύεδρο [1]. Κάθε νέα ισότητα στους περιορισμούς μει-

ώνει την διάσταση της εφικτής περιοχής κατά ένα, εφόσον η εφικτή περιοχή δεν ειναι κενή. Αντιθέτως οι ανισώσεις

δεν μειώνουν την διάσταση της εφικτής περιοχής, εφόσον δεν παράγουν ισότητες και η εφικτή περιοχή δεν ειναι κενή.

Για παράδειγμα για d = 2 ψάχνουμε ένα σημείο στο επίπεδο που ικανοποιεί κάποιους περιορισμούς. ΄Ενας
περιορισμός της μορφής a11x1 + a12x2 < b1 ορίζει έναν ανοιχτό ημιεπίπεδο από την μία μεριά της ευθείας. Αν
ο περιορισμός ικανοποιείται με ανισότητα, μη ισχυρή, τοτέ ορίζει έναν κλειστό ημιεπίπεδο. Αν ο περιορισμός ι-

κανοποιείται με ισότητα ορίζει την ευθεία. ΄Αρα με σύζευξη τέτοιων περιορισμών μπορούμε να παράγουμε όλα

τα γραμμικά αντικείμενα. Σε 2 διαστάσεις το σχήμα που το σύνολο των σημείων που ικανοποιούν όλους τους

περιορισμούς είναι πολύγωνο.

Το πρόβλημα καλείται εφικτό αν η εφικτή περιοχή δεν είναι κενή. Διαφορετικά καλείται ανέφικτο. ΄Οταν το

πρόβλημα είναι εφικτο, μπορεί να μην έχει φραγμένη λύση και η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης τείνει

στο άπειρο. Τότε λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι φραγμένο. Η βέλτιστη λύση ενός εφικτού προβλήματος που είναι

φραγμένο είναι μοναδική και πρόκειται για κορυφή του κυρτού πολυέδρου της εφικτής περιοχής [1].

Η λύση της αντικειμενικής συνάρτησης αποτελεί ένα διάνυσμα σε d διαστάσεις, δηλαδή ένα σημείο μέσα στην
εφικτή περιοχή που να βελτιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση. Επειδή η αντικειμενική συνάρτηση είναι γραμ-

μική μπορεί να οριστεί ως το εσωτερικό γινόμενο του διανύσματος x με το διάνυσμα c που ορίζει την αντικειμενική
συνάρτηση. Η μεγιστοποίηση του εσωτερικού γινομένου των δύο διανυσμάτων μας δίνει και την λύση της αντι-

κειμενικής συνάρτησης. Αν το διάνυσμα c είναι κάθετο σε μια έδρα όλα τα σημεία της δίνουν το ίδιο εσωτερικό
γινόμενο με το c, δίνουν την ίδια τιμή στην αντικειμενική συνάρτηση και η αντικειμενική συνάρτηση έχει άπειρες
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Σχήμα 1: Δύο περιορισμοί που ορίζουν μια περιοχή του χώρου.

Σχήμα 2: Φραγμένο και μη φραγμένο πολύγωνο ως τομή ημιεπιπέδων

λύσεις. Τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν σπάνια. Για παράδειγμα σε ένα πολύγωνο με έξι έδρες υπάρχουν έξι τέτοια

διανύσματα, από τα άπειρα, που οδηγούν σε άπειρες λύσεις. Τα υπόλοιπα διανύσματα έχουν μοναδική λύση και

κάποια από τις κορυφές του πολυγώνου μεγιστοποιεί το εσωτερικό γινόμενο και άρα την αντικειμενική συνάρτηση.

Το πρόβλημα της λύσης της αντικειμενικής συνάρτησης είναι πιο εύκολο από την εύρεση του ΚΠ. Στο πρόβλημα

της βελτιστοποίησης μπορεί να βρεθεί μια κορυφή που μεγιστοποιεί το εσωτερικό γινόμενο και άρα την αντικειμε-

νική συνάρτηση χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνει γνωστό όλο το πολύτοπο. Το πολύτοπο από το θεώρημα του

McMullen έχει nbd/2c κορυφές, οπότε το πλήθος των κορυφών που πρέπει να ελενχθούν για την εύρεση εκείνης
της κορυφής που μεγιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση είναι εκθετικό.

Παράδειγμα 1:

maximize f(x1, x2, x3) = x1 + x2 + x3

subject to −x1 + x2 ≤ 5

x1 + 4x2 ≤ 45

2x1 + x2 ≤ 27

3x1 − 4x2 ≤ 24

x3 ≤ 4

x1, x2, x3 ≥ 0

Η εφικτή περιοχή του παραδείγματος φαίνεται στο σχήμα 3. Η f μεγιστοποιείται στην κορυφή (9, 9, 4).
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Σχήμα 3: Εφικτή περιοχή του παραδείγματος 1.

Αλγόριθμος 1: Βασικός αλγόριθμος περιτύλιξης για το ΚΠd

1 n σημεία στο Rd
σε γενική θέση Output: Το κυρτό τους περίβλημμα

2 Υπολόγισε και τύπωσε μια πρώτη έδρα F του κυρτού περιβλήματος.
3 Αρχικοποίησε την δομή RAX με τις ράχες (R = F − {x}, x) για όλες τις κορυφές x ∈ F .
4 ΄Οσο η RAX περιέχει στοιχεία, έστω (R, c) ένα στοιχείο της. Υπολόγισε την F ← ΑΛΛΗ-ΕΔΡΑ(R, c) και
τύπωσε την. Για κάθε κουρφή x ∈ F :

α. Αν η ράχη (F − {x}, y) ανήκει στην RAX, για κάποιο σημείο y, τότε διέγραψε την από την RAX.

β. Αλλιώς, εισήγαγε την (F − {x}, x) στην RAX.

3 Αλγόριθμος περιτύλιξης σε γενική διάσταση

Ο αλγόριθμος ξεκινά με την εύρεση μιας οποιασδήποτε έδρας. Αυθαίρετα θα επιλεχθεί μια έδρα που είναι κάτω

από τα σημεία, άρα όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό επιτυγχάνεται με γραμμική βελτιστοποίηση (βλέπε ενότητα 1). Η

εξίσωση του υπερεπιπέδου της πρώτης άγνωστης έδρας είναι της μορφής:

k1x1 + · · ·+ kdxd + λ k1, . . . , kd, λ ∈ Q (3)

Τα k, λ είναι άγνωστα. Επειδή η έδρα είναι μη παράλληλη με τον άξονα xd το kd 6= 0 και η εξίσωση 3 μπορεί
να γραφτεί ως:

xd = k1x1 + · · ·+ kd−1xd−1 + λ k1, . . . , kd−1, λ ∈ Q (4)

Επειδή η έδρα αφήνει όλα τα σημεία από πάνω η εξίσωση 4 μπορεί να γενικευτεί για κάθε σημείο pi =
(pi1, . . . pid) i = 1, . . . , n ως:

k1pi1 + · · ·+ kd−1pid− 1 + λ ≤ pid (5)

Ως γραμμικό πρόβλημα γράφεται ως εξής:

1. n περιορισμοί:

k1pi1 + · · ·+ kd−1pid− 1 + λ ≤ pid (6)

2. Αντικειμενική συνάρτηση:

f(k1, . . . kd−1, λ) = −λ (7)
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Τα δεδομένα είναι τα σημεία και κάθε σημείο δίνει και έναν περιορισμό. Η μεγιστοποιήση του λ μας δίνει τις
συντεταγμένες ki του επιπέδου στήριξης, ενώ τα pi για τα οποία ισχύει ισότητα στον περιορισμό 5 θα ανήκουν
στην έδρα. Το επίπεδο είναι μοναδικό εφόσον δεν υπάρχουν σημεία στον άξονα xd. Η εύρεση της πρώτης έδρας
έχει πολυπλοκότητα O(n) με d = O(1) [1].

Στην συνέχεια ο αλγόριθμος αρχικοποιεί την δόμη RAX με τις ράχες τις έδρας που βρήκε στο πρώτο βήμα. Η

δομή RAX περιέχει όλες τις ράχες που πρέπει να εξεταστούν. Κάθε ράχη περιέχεται σε δύο έδρες οπότε γνωρίζοντας

μια έδρα και μια ράχη της μπορούμε να πάμε στην επόμενη άγνωστη έδρα. Μια ράχη αποθηκεύεται ως (F −{x}, x)
όπου F − {x} τα σημεία της και x το σημείο της έδρας από το οποίο προήλθε η ράχη, δηλάδη η κορυφή που δεν
ανήκει στην ράχη. Βάζοντας και το x στην RAX ο αλγόριθμος γνωρίζει για κάθε ράχη την έδρα από την οποία
προήλθε.

΄Υστερα ο αλγόριθμος αρχίζει μια επανάληψη για όσο η δομή RAX περιέχει κάποια ράχη και επιλέγει κάθε φορά

μια από αυτές. Μέσα στην επανάληψη αρχικά εκτελείται η συνάρτηση ΑΛΛΗ-ΕΔΡΑ για την εύρεση της επόμενης

έδρας. Για κάθε κορυφή της έδρας που βρέθηκε, βρίσκεται η ράχη που δημιουργήται από την αφαίρεση της κορυφής

αυτής από την έδρα και ελένχεται αν αυτή η ράχη είναι ήδη στην δομή RAX. Αν υπάρχει την διαγράφει αλλιώς την

βάζει μέσα στην δομή. Η διαγραφή της ράχης γίνεται για να μην βρεθούμε πάλι στην ίδια έδρα σε μια επόμενη

επανάληψη.

Σχήμα 4: Στιγμιότυπο επανάληψης του αλγορίθμου 1

4 Πολυπλοκότητα αλγόριθμου περιτύλιξης

Η αναζήτηση της πρώτης έδρας, δηλαδή η επίλυση του προβλήματος της γραμμικής βελτιστοποίησης με n πε-
ριορισμούς, στο βήμα 1 του αλγορίθμου έχει πολυπλοκότητα O(n) με την ισχυρή υπόθεση ότι είμαστε σε μικρή
διάσταση. Από McMullen το πληθός των ραχών που μπορούν να υπάρχουν στην δομή RAX είναι nbd/2c οπότε μια
έξυπνη αναζήτηση της δομή RAX έχει πολυπλοκότητα O(log(nbd/2c)) = O(d log n). Το μεγάλο μέγεθος της δομής
αυτής αυξάνει την χωρική πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα της συνάρτησης ΑΛΛΗ-ΕΔΡΑ, όπως ειπώθηκε στις

προηγούμενες διαλέξεις, είναι O(nd3). Τελός επειδή υποθέσαμε ότι τα σημεία είναι σε γενική θέση, άρα η έδρα
είναι απλοειδές, σημαίνει ότι κάθε έδρα έχει d ράχες. Οπότε γίνονται συνολικά d αναζητήσεις και η πολυπλοκότητα
όλων των αναζητήσεων στην δομή RAX είναι O(d2 log n). Επομένως η συνολική πολυπλοκότητα για κάθε βήμα
είναι O(nd3). Εκτελούνται H βήματα, όσο και οι έδρες, άρα ο συνολικός χρόνος είναι (nd3H).

Οπότε ο αλγόριθμος περιτύλιξης για το ΚΠ n σημείων σε σταθερή διάσταση d = O(1), υπό την προϋπόθεση
γενικής θέσης των σημείων, έχει συνολική πολυπλοκότητα O(nH) όπου H το πλήθος των εδρών του κυρτού
περιβλήματος [1]. ΄Ομως ο αλγόριθμος έχει εκθετική χωρική πολυπλοκότητα και συγκεκριμένα O(dnbd/2c).
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